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Capítulo 4. Conclusões. 
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O presente trabalho permitiu tirar as seguintes conclusões sobre o comportamento 

eletroquímico dos aços estudados em meios de NaCl 0,11 mol L-1 na ausência e presença 

de albumina: 

- O aço UNS S31254, diferente dos aços ASTM F138 e AISI 316L, não 

apresenta potencial de pite nos meios estudados: comporta-se 

qualitativamente de modo semelhante ao aço ISO 5832-9: encontra-se 

passivado desde o potencial de circuito aberto estacionário (Ecorr, potencial 

de corrosão) até o potencial de transpassivação (Etrans) com densidades de 

corrente de passivação comparáveis. O filme passivante no Ecorr é mais 

protetor quando se trata do aço ISO 5832-9. 

- A resistência do aço UNS S31254 pode estar comprometida pela 

existência de inclusões de óxidos de alumínio e de cálcio; 

desenvolvimento industrial deste aço com menores teores de alumínio e 

cálcio são medidas que se sugerem, no caso de ser empregado em 

implantes ortopédicos. 

- O aço UNS S31254 apresenta três faixas de potencial de comportamento 

distinto. Na primeira faixa (E = Ecorr) o filme protetor é majoritariamente 

constituído por óxidos e hidróxidos de Fe(II) e Cr(III); nesta fase, o 

molibdênio está já a oxidar a molibdato, no entanto a sua concentração em 

solução ainda é baixa e por isso não inf luencia significativamente as 

características do filme. Na segunda faixa (200 mV ≤ E < 900 mV) 

observa-se a ação conjunta do Cr(III) e do Mo(VI) na formação do filme 

passivante e na terceira faixa (E = 900 mV) forma -se um segundo filme de 

características porosas, devido à oxidação do cromo (III) a cromo (VI) que 

está abandonando a superfície.  

- A albumina afeta diferentemente as interfases aço inoxidável/NaCl  

0,11 mol L-1 a 36,5ºC. A sua ação (ora catalisadora ora passivante) 

depende, além do material do substrato, da concentração da proteína, do 

potencial aplicado e da forma como é adicionada à solução. A albumina 
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favorece a corrosão por pite do aço ASTM F138 quando em baixas 

concentrações (2 mg L-1) e não afeta o potencial de pite deste aço em 

concentrações mais altas (200 mg L-1 ). A referida proteína torna a 

superfície do aço 316L menos suscetível à corrosão. A BSA não afeta o 

comportamento passivo do aço ISO 5832-9 na faixa de potencial 

compreendida entre o Ecorr e o Etrans. No caso do aço UNS S31254 ocorre 

um melhoramento do filme passivante com o aumento da concentração de 

BSA. Na região de transpassivação a albumina inibe os processos de 

oxidação do ferro, do níquel e do cromo e permite a oxidação da água, 

praticamente com a mesma velocidade, na região de transpassivação 

- Os resultados de EIE sugerem que a interação da albumina é maior com o 

aço UNS S31254 do que com o aço ISO 5832-9, com a albumina sendo 

responsável por etapas de transporte de massa limitando a velocidade dos 

processos de eletrodo; 

- A adsorção da albumina na superfície do aço 254 segue a isoterma de 

Langmuir modificada; a adsorção é química e cada molécula de proteína 

ocupa em média 1,40 sítios ativos. KADS = 7,25 x 106 mol L-1,  

∆GADS = -40,55 Kj mol-1; 

- A albumina presente na concentração de 20.000 mg L-1 impede 

parcialmente a dissolução dos metais constituintes da liga UNS S31254, 

na região de transpassivação, exercendo efeito maior sobre o níquel e o 

cromo do que sobre o ferro. 

- Os resultados obtidos pelas técnicas utilizadas neste trabalho permitem 

sugerir que a albumina atua na interfase do aço 254 a partir de dois 

mecanismos distintos: através de adsorção que é mais pronunciado em 

baixas concentrações, e através da complexação de íons metálicos, mais 

acentuada a concentrações mais elevadas, provavelmente através da 

formação de um filme poroso de albumina, que, se mantém na superfície 

do aço. 
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Considerações finais 
Crítica ao tratamento efetuado: A utilização de circuitos equivalentes, para 

simulação dos dados de impedância eletroquímica, é motivo de controvérsia na 

comunidade científica. Acreditamos que a utilização de circuitos equivalentes, quando 

estes são bem escolhidos, após um pré - conhecimento do sistema em estudo por análise 

de outras técnicas, pode ajudar a verificar a existência de fenômenos de transporte de 

massa, intermediários adsorvidos e/ou de filmes presentes na interfase. Um problema com 

que nos deparamos freqüentemente é a divergência entre os valores das resistências de 

polarização experimental e simulada. Veja-se o exemplo deste trabalho, onde os valores 

das componentes real e imaginária da impedância obtidos nos ensaios com superfícies 

diferentes, sugerem que a presença de albumina nas concentrações de 20 mg L-1 e  

200 mg L-1 torna o eletrólito mais agressivo, enquanto os dados da simulação sugerem 

que a albumina tem o efeito de melhorar as características protetoras do filme passivo. A 

que atribuir esta aparente discrepância? 

A resistência de polarização RP ,a rigor corresponde ao valor da componente real 

da impedância Zreal, no limite de freqüência nula. Em outras palavras, RP  deve 

corresponder, neste caso, ao seu valor obtido por técnica estacionária. Em interfases em 

que o metal se encontra passivado o intervalo de tempo necessário para a condição 

estacionária ser estabelecida é maior do que o observado quando a superfície metálica é 

ativa. Por esta razão, a obtenção de RP para uma interfase passivada exige o emprego da 

EIE em freqüências bem mais baixas, o que nem sempre se consegue na prática. Acredita-

se que, no presente estudo, seja esta a razão dos resultados aparentemente discrepantes: a 

componente real da impedância, medida na freqüência mais baixa empregada, 3 mHz, não 

corresponde à resistência de polarização RP enquanto que o valor obtido por simulação, 

calculado a partir dos dados experimentais, corresponde ao valor da componente Zreal 

quando Zim = 0, i.e. no fechamento do arco, a uma freqüência bem mais baixa. Portanto, o 

tratamento de impedância de sistemas passivados não é tão simples quanto o de sistemas 

ativos. Os diagramas de Nyquist de sistemas ativos correspondem a arcos que cruzam o 

eixo real, neste caso, o valor de Zreal quando Zim = 0 pode corresponder à resistência à 

transferência de carga quando o processo pode ser descrito por um circuito simples (RC) 
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sem a presença de intermediários adsorvidos. Se dois sistemas ativos cruzam o eixo real 

em valores diferentes, o sistema mais resistente à corrosão será o que cruza esse eixo em 

valores mais elevados de Zreal. Como se sabe, um sistema passivado apresenta um 

diagrama de Nyquist com componente imaginária significativamente superior à real. 

Neste caso, o diagrama de Nyquist não cruza o eixo real mesmo utilizando freqüências 

muito baixas, e o valor de Zreal na freqüência experimental estudada mais baixa deixa de 

ser a resistência de polarização. Quando dois sistemas originam um diagrama de 

impedância no plano complexo com componentes real (correspondentes à freqüência mais 

baixa aplicada) iguais, o sistema mais passivo será aquele que contém a componente 

imaginária mais elevada. É fácil imaginar que se tentarmos desenhar um arco que cruza o 

eixo dos xx (parte real) para cada um destes sistemas, aquele que contém a componente 

imaginária mais elevada cruzará esse eixo num valor mais elevado de Zreal. Mas e quando 

existem dois sistemas em que um não exibe tendência à formação de arco, mas contém as 

componentes imaginária e real mais baixas do que o segundo sistema onde se nota já a 

tendência à formação de arco? Acredita-se que o primeiro sistema é o mais resistente à 

corrosão, dado que, se for traçado um arco de forma a cruzar o eixo real, o primeiro 

cruzará esse eixo em valores mais elevados de Zreal.  

A aplicação da técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica em 

interfases sólido/líquido é atualmente utilizada em grande escala, e, apesar de não ser uma 

técnica recente, tem ainda um longo caminho a percorrer no tocante à interpretação dos 

dados, bem como à aplicabilidade da técnica a este tipo de interfases, como referido na 

revisão bibliográfica, sobretudo quando se trata de ligas metálicas complexas e de 

sistemas de interesse biológico, envolvendo macromoléculas. 

A experiência adquirida com o emprego de circuitos equivalentes, até ao presente 

momento pelo grupo, permite dizer que a comparação entre o comportamento 

eletroquímico de diferentes materiais passivados pode ser feita sem dúvida empregando 

esta ferramenta, desde que a preocupação seja a comparação entre materiais. A 

semelhança entre os valores de RF estimados no presente trabalho, para o aço ISO 5832-9 

e os estimados em um trabalho anterior por Villamil et al. [86] revela que diferentes 

circuitos equivalentes podem levar a resultados semelhantes. É importante, sobretudo que 
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na simulação haja cuidado com o modelo físico sendo propostos de preferência os mais 

simples. 

Na parte referente às conclusões foi dito que o efeito da albumina depende da 

forma como esta é adicionada ao eletrólito. É importante ressaltar o que esta sentença 

significa. Os cálculos de capacitância C a altas freqüências (da ordem de 15 kHz) 

mostraram que a adição gradativa da albumina até uma determinada concentração a uma 

solução de NaCl 0,11 mol L-1, empregando a mesma superfície, leva a valores de C 

menos dependentes da concentração de proteína do que quando se empregam soluções 

previamente preparadas nas mesmas concentrações, embora o efeito qualitativo seja o 

mesmo. Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que além da ausência do efeito da 

mudança na estrutura química e metalográfica e da rugosidade da superfície, o arranjo das 

moléculas de BSA na “mesma” interfase metal/solução depende da existência ou não de 

moléculas de proteína previamente adsorvidas na interfase. Se já existem moléculas o 

efeito causado sobre a estrutura da dupla camada elétrica para o mesmo intervalo de 

potencial é menor do que se as moléculas se adsorvessem simultaneamente. Acredita-se 

que quando já existem moléculas adsorvidas haja um fator entrópico ou estrutural que se 

sugere ser analisado com mais cuidado. 

Os estudos sobre o efeito do molibdênio merecem ter continuidade, com técnicas 

de determinação do Mo (VI) mais sensíveis. 



 

 134

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 5. Bibliografia. 



 

 135

 
[1]. MEARS, D.C. Metals in medicine and surgery. International Metal reviews, review 

218, p. 119-155, 1997. 

[2]. DISEGI, J.A.; ESCHBACH, L. Stainless steel in bone surgery. Injury, Internal 
Journal of the Care of the Injured, v. 31, p. D2-D6, 2000. 

[3]. WALCZAC, J.; SHAHGALDI, F.; HEARTLEY, F. In vivo corrosion of 316L 
stainless steel hip implants: morphology and elemental compositions of corrosion 
products. Biomaterials, v.19, n. 1-3, p.229-237, 1998. 

[4]. RONDELLI, G.; TORRICELLI, P.; FINI, M.; GIARDINO R.  In vitro corrosion 
study by EIS of a nickel – free stainless steel for orthopaedic applications. 
Biomaterials, v. 26, p. 739-744, 2005. 

 
[5]. RECLARU, L.; LERF, R.; ESCHLER, P.-Y.; MEYER, J.-M. Corrosion behavior of a 

welded stainless - steel orthopedic implant. Biomaterials, v. 22, p. 269-279, 2001. 

[6]. GIORDANI, E.J.; GUIMARÃES, V.A.; PINTO, T.B.; FERREIRA, I. Effect of 
precipitates on the corrosion-fatigue crack initiation of ISO 5832-9 stainless steel 
biomaterial.International Journal of fatigue, v. 26, p.1129-1136, 2004. 

[7]. CHENG, X.; FILIAGGI, M.; ROSCOE, S.G. Electrochemically assisted co 
precipitation of protein with calcium phosphate coatings on titanium alloy. 
Biomaterials, v. 25, p. 5395-5403, 2004. 

 
[8]. FINI, M.; ALDINI, N.N.; TORRICELLI, P.; GIAVARESI, G.; BORSARI, V.; 

LENGER, H., BERNAUER, J.; GIARDINO, R.; CHIESA, R.; CIGADA, A.. A new 
austenitic stainless steel with negligible nickel content: an in vitro and in vivo 
comparative investigation. Biomaterials, v. 24, p. 4929-4939, 2003. 

 
[9]. PADILHA, A.F.; MACHADO, I.F.; PLAUT, R.L. Microstructures and mechanical 

properties of Fe-15% Cr-15% Ni austenitic stainless steels containing different levels 
of niobium additions submitted to various processing stages. Materials Processing 
Technology; v. 170, p. 89-96, 2005. 

[10]. VILLAMIL, R.F.V.; ARANHA, H.; AFONSO, M.L.; MERCADANTE, M.T. ; 
AGOSTINHO, S.M.L. Aços inoxidáveis em implantes ortopédicos: fundamentos e 
resistência à corrosão. Revista Brasileira de ortopedia, v. 37, n.11/12, p. 471-476, 
2002. 

[11]. VILLAMIL, R.F.V.; AFONSO, M.L.; AGOSTINHO, S.M.L. Estudo por 
impedância eletroquímica do aço inoxidável austenítico isento de níquel em meio de 
cloreto de sódio e Ringer Lactato. XVII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Electroquímica, SIBAE 2006, La Plata, Argentina. 

[12]. RECLARU, L.; LERF, R.; ESCHLER, P.-Y.; BLATTER, A; MEYER, J.-M. 



 

 136

Pitting, crevice and galvanic corrosion of REX stainless steel/CoCr orthopedic 
implant material. Biomaterials, v. 23, p. 3479-3485, 2002. 

[13].  RECLARU, L.; ZIEGENHAGEN, R.; ESCHLER, P.-Y.; BLATTER, A.; 
LEMAÎTRE J. Comparative corrosion study of “Ni-free” austenitic stainless steels  
in view of me dical applications. Acta Biomaterialia, v. 2, p. 433-444, 2006. 

[14].  REN, Y.; YANG, K.; ZHANG, B. In vitru study of platelet adhesion on medical 
nickel free stainless steel surface. Materials Letters, v. 59, p. 1785-1789, 2005. 

[15]. MICHELLI, L. Caracterização eletroquímica do aço inoxidável especial UNS 
S31254 em diferentes meios aquosos. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de 
Química da Universidade de São Paulo, Brasil, 1998. 

[16]. MICHELLI, L.; BARBOSA, C.; ANDRADE, A.; AGOSTINHO, S.M.L. 
Electrochemical behavior of 254MO stainless steel in comparison with 316L 
stainless steel and hasteloy C276 in HCl media. British Corrosion Journal, v. 35, p. 
297-300, 2000. 

[17]. QVARFORT,  R. Critical pitting temperature measurements of stainless steel with an 
improved electrochemical method. Corrosion Science, v. 29, n. 8, p. 987-993, 1989. 

[18]. GARNER, A. Materials selection for bleached pulp washers. Pulp and Paper  
Canada, v. 82, n. 12, p. 109-120, 1981. 

[19]. VIARO, N.S.S. Estudo do efeito de corrosão da liga TiAl6V4 e do aço inoxidável 
EF138 utilizados como materiais de implante. Tese de doutorado, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 1998. 

[20]. STEINEMANN, S.G. Metal implants and surface reactions. Injury, v. 27, p. C16- 
C58, 1996. 

[21]. MCGREGOR, D.B.; BAAN, R.A.; PARTENSKY, C.; RICE, J.M.; WILBOURN, 
J.D. Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans Associated with Surgical 
Implants and other Foreign Bodies. European Journal of Cancer, v. 36, p. 307-313, 
2000. 

[22]. HANAWA T. Metal ion release from metal implants; Materials Science & 
Engineering C. v. 24, issues 6-8, p. 745-752, 2004. 

[23]. LEE, J.-S.; LEE, J.-H. Influence of acid volatile sulfides and simultaneously 
extracted metals on the bioavailability and toxicity of a mixture of sediment 
associated Cd, Ni, and Zn to polychaetes Neanthes arenaceodenta. Science of 
The Total Environment, v. 338, Issue 3, p. 229-241, 2005. 

[24]. SARGEANT, A.; GOSWAMI T. Hip implants – Paper VI – Ion concentrations. 
Materials and Design, v. 28, p. 155–171, 2007. 



 

 137

[25]. MILOSEV, I. Effect of complexing agents o the electrochemical behavior of 
orthopaedic stainless steel in physiological solution. Journal of Applied 
Electrochemistry, v. 32, p. 311-320, 2002. 

[26]. GOODLET, G.; FATY, S.; CARDOSO, S.; FREITAS, P.P.; SIMÕES, A.M.P.; 
FERREIRA, M.G.S.; BELO, C.M. The electronic properties of sputtered chromium 
and iron oxide films. Corrosion Science, v. 46, p. 1479-1499, 2004. 

[27]. CARMEZIM, M.J.; SIMÕES, A.M.; MONTEMOR, M.F.; BELO, C.M.. Capacitive 
behavior of passive films on ferritic and austenitic stainless steel. Corrosion 
Science, v. 47, p. 581-5912005. 

 
[28]. BETOVA, I.; BOJINOV, M.; LAITINEN, T.; MÄKELÄ, K.; POHJANNE; 

SAARIO, T. Influence of the electrolyte composition and temperature on the 
transpassive dissolution of austenitic stainless steels in simulated bleaching 
solutions. Electrochimica Acta, v. 47, p. 3335- 3349, 2002. 

[29]. BETOVA, I.; BOJINOV, M.; LAITINEN, T.; MÄKELÄ, K.; POHJANNE; 
SAARIO, T. The transpassive dissolution mechanism of highly alloyed stainless 
steels I. Experimental Results and Modeling Procedure. Corrosion Science, v. 44,  
p. 2675- 2697, 2002. 

[30]. LOTHONGKUM, G.; CHAIKITTISILP, S.; LOTHONGKUM, A.W. XPS 
investigation of surface films on high Cr-Ni ferritic and austenitic stainless steels. 
Applied Surface Science, v. 218, p. 202-209, 2003. 

[31]. ILEVBARE, G.O.; BERNSTEIN, G.T. The inhibition of pitting corrosion of 
stainless steels by chromate and molybdate ions. Corrosion Science, v. 45, p. 1545 
1569, 2003. 

[32]. DOH, S. J.; JE, J.H.; KIM, J.S.; KIM, K.Y.; KIM, H.S.; LEE, Y.D.; LEE, J.M.; 
HWU, Y. Influence of Cr and Mo on the passivation of stainless steel 430 (18 Cr) 
and 444 (18 Cr–2 Mo): In situ XANES study. Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research B, v. 199, p. 211-215, 2003. 

[33]. MOTTU, N.; VAYER, M.; DUDOGNON, J.; ERRE, R. Structure and composition 
effects on pitting corrosion resistance of austenitic stainless steel after molybdenum 
ion implantation. Surface & Coatings Technology, v. 200, issue 7,21, p. 2131- 2136, 
2005. 

[34]. ABREU, C.M.; CRISTÓBAL, M.J.; LOUSADA, R.; NÓVOA, X.R.; PENA, G.; 
PÉREZ, M.C. Comparative study of passive films of different stainless steels 
developed on alkaline medium. Electrochimica Acta, v 49, p.3049-3056, 2004. 

[35]. POLO, J.L.; CANO, E.; BASTIDAS J.M. An impedance study on the influence of 
molybdenum in stainless steel pitting corrosion. Journal of Electroanalytical 
Chemistry, v. 537, p. 183-187, 2002. 



 

 138

[36]. ARÊAS, E.P.G; KAWANO Y. Aplicações de técnicas espectroscópicas vibracionais 
ao estudo conformacional de proteínas. Química Nova, v. 14, n.1, p. 31-43, 1991. 

[37]. STRYER. Biochemistry. Third Edition, W. H. Freeman and Company, New York, 
1987. 

[38]. GOLDBERG, S. Descomplicando… Bioquímica. Editora Porto Alegre, 2ª edição, 
1998. 

[39]. WILLIAMS, R.J.; Lansford, Jr. The Encyclopedia of Biochemistry. Reinhold 
Publishing Corporation, 1967. 

[40]. RUBIO, C.; COSTA, D.; BELLON-FONTAINE, M.N.; RELKIN, P.; PRADIER, 
C.M.; MARCUS, P. Characterization of bovine serum albumin adsorption on 
Chromium and AISI 304 stainless steel, consequences for the Pseudomonas fragi 
K1 adhesion. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 24, p. 193-205, 2002. 

[41]. WASSEL, D.T.H.; EMBERY, G. Adsorption of bovine serum albumin on to 
titanium powder. Biomaterials, v.17, p. 859-864, 1996. 

[42]. SAKIYAMA, T.; TOMURA, J.; IMAMURA, K.; NAKANISHI, K. Adsorption 
characteristics of bovine serum albumin and its peptide fragments on a stainless steel 
surface. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 33, p. 77-84, 2004. 

[43]. Banco de dados mundial de proteínas: www.rcsb.org/pdb . 

[44]. ENCKEVORT, H.J.; DASS, D.V.; LANGDON, A.G. The adsorption of bovine 
serum albumin at the stainless-steel/Aqueous solution interface. Journal of Colloid 
and Interface Science, v. 98, n.1, p. 138-143, 1984. 

[45]. ROSCOE, S.G.; FULLER, K.I.; ROBITAILLE, G. An electrochemical study of the 
effect of temperature on the adsorption behavior of β-Lactoglobulin. Journal of 
Colloid and Interface Science, v. 160, p. 243-251, 1993. 

[46]. JACKSON, D.R.; OMANOVIC, S.; ROSCOE, S. Electrochemical studies of the 
adsorption behavior of serum proteins on Titanium. Langmuir, v. 16, p. 5449-5457, 
2000. 

[47]. ROUHANA, R.; BUDGE, S.M.; MACDONALD, S.M.; ROSCOE, G. 
Electrochemical studies of the interfacial behaviour of α- lactalbumin and bovine 
serum albumin. Food Research International, v.30, n. 1, p. 13-20, 1997. 

[48]. OMANOVIC, S.; ROSCOE S. Electrochemical studies of the adsorption behavior of 
bovine serum albumin on stainless steel. Langmuir, v. 15, p. 8315-8321, 1999. 

[49]. CHITTUR K.K. FTIR/ATR for protein adsorption to biomaterial surfaces. 
Biomaterials, v. 19, p. 357-369, 1999. 



 

 139

[50]. WILLIAMS, R. L.; BROWN, S.A.; MERRITT, K. Electrochemical studies on the 
influence of proteins on the corrosion of implant alloys. Biomaterials, v. 9,  
p. 181-186, 1988. 

[51]. WATAHA, J.C.; NELSON, S.K.; LOCKWOOD, P.E. Elemental release from dental 
casting alloys into biological media with and without protein. Dental Materials; 
v.17, p. 409-414, 2001. 

[52]. MERRIT, K.; BROWN, S. Effect of proteins and pH on fretting corrosion and  
metal ion release. Journal of Biomedical Materials Research, v. 22, n. 2, p. 111-120, 
1988. 

[53]. IVANOV, A.I.; KOROLENKO, E.A.; KOROLIK, E.V.; FIRSOV, S.P.; 
ZHBANKOV, R.G.; MARCHEWKA, M.K.; RATAJCZAK, H. Chronic liver and 
renal diseases differently affect structure of human serum albumin. Archives of 
Biochemistry and Biophysics, v.408, p. 69-77, 2002. 

[54]. VIEIRA, J. C. Estudo de interfases eletroquímicas envolvendo materiais metálicos 
de uso odontológico. Dissertação de mestrado, Instituto de Química da Universidade 
de São Paulo (IQUSP), São Paulo, Brasil, 2006. 

[55]. SERRO, A.P.V.A.; FERNANDES, A.C.; JESUS, B.; SARAMAGO, V. The 
influence of proteins on calcium phosphate deposition over titanium implants 
studied by dynamic contact angle analysis and XPS. Colloids and surfaces B, v. 10, 
p. 95-104, 1997. 

[56]. HUANG, H.-H. Effect of fluoride and albumin concentration on the corrosion 
behavior of Ti-6Al-4V alloy. Biomaterials, v. 24, p. 275-282, 2003. 

[57]. GIACONELI, C. E.; WILLEM N. The adsorption-Desorption Cycle. Reversibility 
of the BSA-Silica System. Journal of Colloid and Interface Science, v. 233,  
p. 234-240, 2001. 

[58]. REZWAN, K.; MEIER, L.P.; GAUCKLER, L.J. Lysozyme and bovine serum 
albumin adsorption on uncoated silica and AlOOH-coated silica particles: the 
influence of positively and negatively charged oxide surface coatings. Biomaterials, 
v. 26, p. 4351-4357, 2005. 

[59]. MORI, O.; IMAE, T. AFM investigation of the adsorption process of bovine serum 
albumin on mica. Colloids and surfaces B: Biointerfaces, v. 9, p. 31-36, 1997. 

[60]. TANG, Q.; XU, C.-H.; SHI, S.-Q.; ZHOU, L.-M. Formation and characterization of 
protein patterns on the surfaces with different properties. Synthetic Metals, v. 147,  
p. 247-252, 2004. 

[61]. ANZAI, J. – I.; GUO, B.; OSA, T. Quartz - Crystal microbalance and cyclic 



 

 140

voltammetric studies of the adsorption behaviour of serum albumin on self 
assembled thiol monolayers possessing different hydrophobicity and polarity. 
Bioelectrochemistry and Bioenergetics, v. 40, p. 35-40, 1996. 

[62].  BLAHA, C. Improved electrochemical properties of stearate-graphite paste 
electrodes after albumin and phospholipids treatments. Biosensors & 
Bioelectronics, v. 11 n. ½, p. 63-79, 1996. 

[63].  POLEUNIUS, C.; RUBIO, C.; COMPÈRE, C.; BERTRAND, P. ToF-SIMS 
chemical mapping study of protein adsorption onto stainless steel surfaces immersed 
in saline aqueous solutions. Applied Surface Science, v. 203-204, p. 693-697, 2003. 

[64]. FENG, B.; WENG, J.; YANG, B.C.; QU, S.X.; ZHANG, X.D. Characterization of 
titanium surfaces with calcium and phosphate and osteoblast adhesion. 
Biomaterials, v. 25, p. 3421-3428, 2004. 

[65]. COSMAN, N.P.; FATIH, K.; ROSCOE, S.G. Electrochemical impedance 
spectroscopy study of the adsorption behavior of β–lactalbumin and –casein at 
stainless steel. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 574, p. 261-271, 2005. 

[66]. VALERETO-L., I.C.; WOLYNEC, S.; RAMIRES, I.; GUASTALDI, A.C.; COSTA 
I. Electrochemical impedance spectroscopy characterization of passive film formed 
on implant Ti-6Al-7Nb alloy in Hank´s solution. Journal of materials science: 
Materials in medicine, v. 15, p. 55-59, 2004. 

[67]. OLIVA, F. Y.; AVALLE, L.B.; MACAGNO, V.A.; DE PAULI, C.P. Study of 
human serum albumin-TiO2  nanocrystalline electrodes interaction by impedance 
electrochemical spectroscopy. Biophysical Chemistry, v. 91, p. 141-155, 2001. 

[68]. OMANOVIC, S.; ROSCOE S. Interfatial behavior of β–lactoglobulin at a stainless 
steel surface: An electrochemical impedance spectroscopy study. Journal of 
Colloid and Interface Science, v. 227, p. 452-460, 2000. 

[69]. FRATEUR, I.; L-ROJAS, L.; MÉTHIVIER, C.; GALTAYRIES, A.; MARCUS, P. 
Influence of bovine serum albumin in sulphuric acid aqueous solution on the 
corrosion and the passivation of iron-chromium alloy. Electrochimica Acta, v. 51,  
p. 1550-1557, 2006. 

[70]. BLACKOOD, D.J. Influence of the space-charge region on electrochemical 
impedance measurements on passive oxide films on titanium. Electrochimica Acta, 
v. 46, p. 563-569, 2000. 

[71]. VILLAMIL, R.F.V.; FAJARDO, C.M.; BARBOSA, C.A.; SOKOLOWSKI, A.E; 
AGOSTINHO, S.M.L. Estudos voltamétricos de aços inoxidáveis aplicados em 
implantes ortopédicos. Livro de resumos da 24ª Reunião Anual da SBQ. Poços de 
Caldas, QM-100, 2001. 



 

 141

[72]. VILLAMIL, R.F.V.; ANDRADE, A.H.P.; BARBOSA, C.A.; SOKOLOWSKI, A.; 
AGOSTINHO, S.M.L. Comparative electrochemical studies of F 1586-95 and F 
138-92 stainless steels in sodium chloride , pH = 4 medium. Norma ASTM STP 
1438, G.L. Winters and M.J. Nutt, Eds. American Society for Testing and Materials, 
West Conshohocken, PA, 2002. 

[73]. VILLAMIL, R.F.V.; AGOSTINHO, S.M.L.; BARBOSA, C.A. Estudo comparativo 
por MEV e EDS dos aços inoxidáveis austeníticos F138 e P 558 aplicados em 
implantes Ortopédicos. Congresso Latino Americano de Órgãos artificiais 
(COLAOB), 2006. 

[74]. POURBAIX,  M. Lições de corrosão electroquímica. 3ª ed., CEBELCOR, Bruxelas, 
1987. 

[75]. LI, R.; FERREIRA, M.G.S.; ANJOS, M.A.; VILAR R. Localized corrosion of laser 
surface cladded UNS S31254 superaustenitic stainless steel on mild steel.  Surface 
and Coatings Technology, v. 88, p. 90-95, 1997. 

[76]. GREEF, R.; PEAT, R.; PETER, L.M.; PLETCHER, D.; ROBINSON, J. 
Instrumental Methods in electrochemistry. Southampton Electrochemistry Group, 
University of Southampton. Ellis Horwood, Chichester, UK, 1985 

[77]. BOUKAMP B., EQUIVCRT, Computer Software Analysis of Impedance Data, 
Technical, 1998. 

[78]. MACDONALD, J.R. Impedance Spectroscopy. Nova Iorque, Plenun, 1996. 

[79]. BISQUERT, J.; GARCIA-BELMONTE, G.; BUENO, P.; LONGO, E.; BULHÕES, 
L.O.S. Impedance of Constant Phase Element (CPE)-Blocked Diffusion in Film 
Electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, v.452, p. 229-234, 1998. 

[80]. SONG, H.-K.; JUNG, Y.-H.; LEE, K.-H; DAO, L. H.. Electrochemical Impedance 
Spectroscopy of Porous Electrodes: the Effect of Pore Size Distribution. 
Electrochimica Acta, v. 44, p. 3513-2519, 1999. 

 

[81]. SAVITRI, D.;. MITRA, C. K. Modeling the Surface Phenomena in Carbon Paste 
Electrodes by Low Frequency Impedance and Double-Layer Capacitance 
Measurements. Bioelectrochemistry and Bioenergetics, v. 48, p. 163-169, 1999. 



 

 142

[82]. PANG, J.; BRICENO, A..; CHANDER, S. A Study of Pyrite/Solution Interface by 
Impedance Spectroscopy. Journal of Electrochemical Society, v. 137, p. 3447-3455, 
1990. 

[83]. LARIO-GARCÍA, J.; PÀLLAS-ARENY R.Constant-phase element identification in 
conductivity sensors using a single square wave. Sensors and Actuators A: Physical, 
v. 132, p. 122–128, 2006. 

[84]. TERRA, L.H.; AFONSO, M.L.; NASCENTE, P.A.P.; AGOSTINHO, S.M.L. Efeito 
do molibdênio na corrosão localizada de aços inoxidáveis austeníticos. Anais do 
XIVSimpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, SIBEE, 2004. 

 

[85]. NOTE. In situ FTIR studies of an oxidation product from protein adsorption at the 
platinum electrode. Journal of Colloid and Interface Science, v. 228, p. 438-440, 
2000. 

[86]. VILLAMIL, R.F.V.; VELÁSQUEZ, A. E.;  AGOSTINHO, S.M. L. Estudo 
comparativo dos aços inoxidáveis F138 e ISO 5832-9 em meio de NaCl  
0,11 mol L-1 por impedância eletroquímica. Anais do 23º Congresso Brasileiro de 
Corrosão, ABRACO, 2003. 

[87]. SANTOS, C.A.L. Estudo do Gálio em técnicas electroanalíticas”; Tese de 
doutorado, Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQUSP), São Paulo, 
Brasil, 2003 

[88]. SILVA, M.M.P. Efeito de surfatantes aniônicos e catiônicos no comportamento 
eletroquímico de interfases metal/solução aquosas de cloreto de sódio. Tese de 
doutorado, Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQUSP), São Paulo, 
Brasil, 2002. 

[89]. VILLAMIL, R.F.V. Estudo espectroeletroquímico do dodecilsulfato de sódio na 
ausência e presença do benzotriazol nas interfases Cu/H2SO4 e Cu/HCl. Tese de 
doutorado, Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQUSP),  São Paulo, 
Brasil, 2000. 

[90]. MACIEL, M.J. Construção, caracterização e emprego de um eletrodo de 
cilindro rotativo no estudo da corrosão da liga cupro-níquel 90:10. Tese de 
doutorado, Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQUSP), São Paulo, 
Brasil, 1996. 

 


